
 
   

 

  Warszawa, 29 maja 2020 r. 
KL/287/204/DG/2020 

 
 

Pan 

Miachał Kurtyka 

Minister Klimatu 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W załączeniu przesyłam stanowisko Rady OZE w Konfederacji Lewiatan, do projektów rozporządzeń 

Ministra Klimatu:  

1. w sprawie w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy 

mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (projekt z dnia 14.05.2020 r.), 

2. w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz 

rozliczeń prosumentów energii odnawialnej (projekt z dnia 16 kwietnia 2020 r.), 

3. w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz 

rozliczeń spółdzielni energetycznych (projekt z dnia 7 maja 2020 r.). 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 
Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

Stanowisko Rady OZE w a Konfederacji Lewiatan, do projektów rozporządzeń Ministra Klimatu:  

A. w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz 

rozliczeń prosumentów energii odnawialnej (projekt z dnia 16 kwietnia 2020 r.), 

B. w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz 

rozliczeń spółdzielni energetycznych (projekt z dnia 7 maja 2020 r.). 

C. w sprawie w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy 

mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (projekt z dnia 14.05.2020 r.), 

 

 

A. W Rozporządzeniu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych 

pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej, 

proponujemy w § 3, dodać nowy ustęp 7: 

7. Okresem rozliczeniowym energii wprowadzonej i pobranej z sieci jest okres 12 miesięcy.  

Na wniosek prosumenta okres ten może być skrócony do 6 miesięcy. 

  

B. W Rozporządzeniu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych 

pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych, 

proponujemy w § 3 dodać pkt 4)  

4) Okresem rozliczeniowym energii wprowadzonej i pobranej z sieci jest okres 12 miesięcy.  

Na wniosek spółdzielni energetycznej okres ten może być skrócony do 6 miesięcy. 

  

Uzasadnienie do analogicznych zapisów w obydwu ww. rozporządzeniach: 

Zaproponowane zapisy do sposobu rozliczeń prosumentów oraz spółdzielni energetycznych mają 

zapobiec nadmiernemu skróceniu okresów rozliczeniowych, które byłoby niekorzystne dla 

prosumentów. Prosumenci podejmujący inwestycje, kalkulując jej opłacalność, biorą pod uwagę 

roczne okresy rozliczeniowe, aby skompensować niedobór energii własnej występujący w okresie 

zimowym, nadmiarem energii odprowadzonym do sieci w okresie letnim. Każdy krótszy okres 

rozliczeniowy podważa uzyskanie akceptowalnego okresu zwrotu z inwestycji. Zagwarantowanie  

12 miesięcznego okresu rozliczeniowego w zapisie rozporządzenia uniemożliwi stosowanie innych 

praktyk rynkowych w tym zakresie. 

 

  



 
   

 

C. Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy 

mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. 

W zakresie §3 ust. 2, Rada OZE w Konfederacji Lewiatan zajmowała stanowisko dotyczące łącznej 

mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji w piśmie skierowanym do Ministra Klimatu z dnia 

20 kwietnia 2020r. KL/182/118/DZS/2020, w którym odnoszono się do ujednolicenia pojęcia mocy 

zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE. 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/287/204/DG/2020 

 

 

 


